
 
 

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
        МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

 Від 11.04.2019 р. № 95 

  
 

 

   

 

 

 

З метою системного підходу до проблеми зміни клімату, формування 

сталої кліматичної політики в місті, ефективних шляхів запобігання зміні 

клімату та адаптації до неї, усвідомлюючи необхідність скорочення викидів 

парникових газів, в межах Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй 

про зміну клімату, Європейської ініціативи «Угода мерів», Кіотського 

протоколу та Паризької угоди щодо зміни клімату, керуючись п.п.1, 2, 7, 19, 20 

ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Створити робочу групу з розробки стратегічного документу щодо дій 

міста по запобіганню зміні клімату (далі - робоча група) та затвердити її склад 

згідно додатку. 

2. Робочій групі розробити документ (стратегія, план дій, програма тощо) 

для міста Коростеня, що міститиме інформацію про шляхи скорочення викидів 

СО2, підтримки відновлювальних джерел енергії, адаптації до змін клімату та 

врахування питання змін клімату в інших стратегічних документах міста. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 
 

                                                                                     

 В. Москаленко  
                                                               

 

Секретар міської ради 

В.Вигівський 

Заступник міського голови 

Л.Якубовський 

Керуючий справами виконкому 

А. Охрімчук 

Начальник відділу місцевого економічного розвитку 

Г.Бабська 

Начальник  юридичного відділу                                                                          

Т. Камінська 

Про створення робочої групи 

з розробки стратегічного документу щодо 

дій міста по запобіганню зміні клімату 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 11.04.2019 р. № 95     

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки стратегічного документу 

щодо дій міста по запобіганню зміні клімату  

  

1. Якубовський 

Леонід Павлович 

заступник міського голови виконавчого 

комітету Коростенської міської ради, голова 

робочої групи; 

2. Вигівський 

Володимир Васильович 

секретар Коростенської міської ради, 

заступник голови робочої групи 

3. Чудаківська  

Тетяна Василівна 

 

 

члени робочої групи: 

головний спеціаліст відділу місцевого 

економічного розвитку управління економіки 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради, секретар робочої групи; 

 

4. Бабська 

Ганна Сергіївна 

начальник відділу місцевого економічного 

розвитку управління економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

5. Стужук 

Сергій Дмитрович 

начальник відділу по управлінню житлово-

комунальним господарством та благоустрою 

УЖКГ виконавчого комітету Коростенської 

міської ради; 

6. Бошаков 

Олег Георгійович 

начальнику відділу з питань цивільного 

захисту виконавчого комітету  Коростенської 

міської ради 

7. Боровков 

Володимир Валентинович 

директор ГО «Агенція регіонального 

розвитку», депутат Коростенської міської 

ради (за згодою) 

8. Любочко 

Світлана Миколаївна 

депутат Коростенської міської ради                      

(за згодою); 

9. Ломакіна 

Тетяна Михайлівна 

Вихователь-методист центру розвитку 

дитини №17         (за згодою);  

10. Галонза-Михайлова 

Сніжана Сергіївна 

методист центру позашкільної освіти             

(за згодою); 

11. Чижевська  

Наталія Миколаївна 

керівник КП Коростенської міської ради 

«Творче об’єднання «КоростеньМедіа»         

(за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              А. Охрімчук 


